
Nova Casa de Apoio 

AMEO - HC



Quem somos

A AMEO – Associaçao da Medula O� ssea do Estado de Sao Paulo e�  uma OSCIP (Organizaçao da 

Sociedade Civil de Interesse Pu� blico), fundada em 2003. 

VISÃO

Ser refere(ncia de qualidade pelo trabalho de educaçao de doadores, 
atenção aos pacientes e centros de transplantes; Criar alternativas 
que viabilizem o Transplante de Medula O� ssea (TMO) para todos 
pacientes; Conquistar autonomia financeira para realizaçao dos 
projetos previstos em planejamento.

MISSÃO

Nossa missao e�  trabalhar para que o 
Programa de Transplante de Medula 
O� ssea (TMO) no Brasil seja 
acessível e tenha o melhor 
resultado. 

Sobre a AMEO 



Levar o Brasil ao terceiro maior registro de doadores 

volunta�rios de medula o� ssea do mundo: sao mais de 5 

milhões de doadores cadastrados;

Ter mantido uma Casa de Apoio, do ano de 2010 ate�  2021, 

hospedado e prestado assiste(ncia social aos pacientes do 

TMO;

Reconhecimento da comunidade cientí�fica de transplante 

de medula o� ssea SBTMO (premiaçao);

AMEO – Algumas de nossas conquistas

Reconhecimento e apoio do Ministe� rio da Sau� de 

atrave�s da aprovaçao de dois projetos “Capacitar 

para Curar”, “Capacitaçao de gerente de dados em 

Transplante de Ce� lulas-Tronco Hematopoie� ticas”;

O projeto “Educar para Doar”, em 2017, recebeu o 

pre(mio Fundaça o Zurich (Zurich Santander Brasil 

Seguros e Previde(ncia) para subsidia� -lo por tre(s 

anos. O projeto beneficia 1200 alunos anualmente.



Prêmio REDOME 2012;

Prêmio de melhor trabalho multidisciplinar 
Sociedade Brasileira de Medula Óssea (SBTMO) 
2017;

Prêmio Zurich-Santander para o projeto “Educar 
para Doar” em 2017;

Prêmio “Funcionário Apresenta” do Instituto 
Credit Suisse Hedging-Griffo pelos projetos “Fazer 
o bem, faz bem”  (2017)  e “Aconchego” (2018);

Prêmios

Prêmio “Dr. Cidadão”, Associação Paulista de Medicina, 
projeto “Capacitar para Curar” em 2019;

“Mapa do TMO no Brasil, painel de acesso público aos 
dados de Transplante de Células Tronco 
Hematopoiéticas (TCTH)” - selecionado entre os 
melhores trabalhos do Congresso Brasileiro pela 
SBTMO (2020)

“Mapa do TMO no Brasil, painel de acesso público aos 
dados de Transplante de Células Tronco 
Hematopoiéticas (TCTH)” premiado em 1ºlugar no 
Congresso Americano do CIBMTR (2021).



Parceria AMEO - HC:
Casa de Assiste(ncia ao Paciente de 

Transplante de Medula O� ssea. 

 

Novos Desafios

Casa de Apoio AMEO - HC



Novo Desafio: Casa de Apoio AMEO - HC 

Por que precisamos da Casa? 

O nu� mero de pacientes que necessitam do Transplante de Ce� lulas-Tronco Hematopoie� ticas 
esta�  crescendo anualmente. As razo es para este crescimento estao relacionadas aos seguintes 
pontos:

• O surgimento dos transplantes haploide(nticos;

• A melhora da qualidade de vida e aumento da sobrevida global dos pacientes submetidos 
transplante auto� logo como intensificaçao de tratamento;

• O surgimento de novas drogas que permitem maior nu� mero de pacientes chegar
      ao transplante;

• A demanda de pacientes que nao conseguiram vagas para o tratamento devido a 
pandemia.



 Casa de Apoio AMEO - HC 

Desafio HC

• 280 pessoas na fila em 2019;

• 100 receberam o transplante 
em 2019 e apenas 69 em 
2020;

• 10 leitos para todos os tipos 
     de TMO.

 Estados que fazem TMO Dificuldade de chegar aos leitos 

Nesse perí�odo de espera o 
paciente precisa continuar 

fazendo quimioterapia 
reduzindo sua qualidade de 
vida e sua probabilidade de 

sobrevive(ncia.

Poucos leitos disponíveis por 
hospital, aumento da 

demanda, tornando a fila por 
TMO ainda maior

Por que precisamos dela? 



Casa de Apoio AMEO - HC

O que vamos alcançar 
com a Casa?

Casa de Apoio AMEO - HC



Transplante de Medula Óssea ambulatorial
A Casa de Apoio ira�  hospedar pacientes selecionados durante o perí�odo do transplante para fazer o 

tratamento fora do hospital,  ou receber alta precoce , permitindo liberar os leitos hospitalares para os 
transplantes de maior complexidade.  Os pacientes elegí�veis  receberao todo o suporte terape(utico no 

hospital durante o dia, e passarao a noite na casa. 

Casa de Apoio AMEO - HC

Capacidade de hospedar 20 pessoas/dia (10 pacientes e 
10 acompanhantes);

Quartos para pacientes com necessidade de isolamento;

Assiste(ncia social para direitos e benefí�cios;

Medicina integrativa (terapia ocupacional, psico� logo, yoga, 
meditaçao, fisioterapia);

A casa terá:

Hotelaria, Alimentaçao;

Atividades sociais voltadas aos pacientes e 
familiares (desenvolvidas por volunta� rios);

Transporte diurno para o hospital;

Administraça o feita pela AMEO.



Casa de Apoio AMEO - HC

• Avaliar o resultado da implantaçao 
no SUS de um novo modelo de 
transplante com internaçao 
reduzida.

Com as atividades da Casa de Apoio AMEO & HC: 

• A AMEO ira�  possibilitar que 
mais pacientes tenham acesso 
ao transplante. Estimamos 
cerca de 50 pacientes por ano.

• Proporcionar desafogamento 
de leitos no HC: disponibilizar 
leitos para transplante de 
maior complexidade.

• Propor que outros Hospitais 
adotem o projeto apo� s a validaçao 
dos nossos resultados. Apresentar 
resultados ao Ministe�rio da Sau� de.



Casa de Apoio AMEO - HC

Análise de Custos

Casa de Apoio AMEO - HC



Custos e Despesas da Casa de Apoio AMEO – HC 

Aquisição do imóvel Valor R$ 1.750.000,00
100% do valor captado

Reforma Valor Estimado: R$ 850.000,00
20% do valor captado 

Mobiliário Valor Estimado: R$ 60.000,00

Valor Estimado: R$ 10.000,00

Equipamentos e 
utensílios

Valor Estimado: R$ 25.000,00

Total Valor Estimado: 945.000,00

Gastos Iniciais – 1º Fase

O QUE PRECISAMOS
PARA INICIAR A
NOVA CASA DE 

APOIO AMEO - HC?Rouparia



Status da Casa

Aquisição da Casa Reforma
Mobi
liário

Roup
aria

Equipam
entos e 
Utensíli

os

Etapas da implantação da Casa de Apoio AMEO – HC 

Maneiras de Contribuir

Captação           100% /100%                      30%/100%                            0%/100%                             0%/100%                            0%/100% 



Status da CasaEtapas da implantação da Casa de Apoio AMEO – HC 

Obras iniciadas da Nova Casa AMEO-HC



Status da CasaEtapas da implantação da Casa de Apoio AMEO – HC 

Projeto da Nova Casa AMEO-HC , 
380m2





Status da CasaEtapas da implantação da Casa de Apoio AMEO – HC 

Projeto da Nova Casa AMEO-HC



Status da CasaEtapas da implantação da Casa de Apoio AMEO – HC 

Projeto da Nova Casa AMEO-HC



www.ameo.org.br

www.ameo.org.br
administrativo@ameo.org.br

(11) 3333-4424 José Luis
(11) 98836-6468 Dra. Carmen Vergueiro

c.verg@uol.com.br

Queremos você como parceiro para 
enfrentar os desafios do 

Transplante de Medula Óssea!

http://www.ameo.org.br/
mailto:administrativo@ameo.org.br
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